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1. Úvod
Dovolujeme si Vám pře dložit metodiku práce s digitálními uče bním i
materiály , které se věnují učivu základů s polečenských věd v rámci vzdě lávací
oblasti Člověk a spole čnost (do této oblasti spadá sociologie, polit ologie ,
psycholog ie, právo - kromě pracovního - a religionistika) . Materiály jsou
řazeny do šablony V/2 a většina z nich byla připrave na pro běžnou výuku
a společe nskovědní seminář. Metodika popisuje zkušenost i, pozorování
a závěry získané během zavádění aplikace do pr axe. Ověření by lo provedeno
ve třídách Gymnáz ia a Stře dní odborné školy v Novém Jičíně od září 2012
do května 2014.
Digitální uče bní materiál je zpracován v aplikaci SMART Notebook ,
která um ožní ne jen spuštění na inte rakt ivní tabuli, ale také vkládání růz ných
efektů, už ívání int e raktivních prvků, obmě nu materiálu dle požadavků
různých už ivatelů. Materiál je export ován do formátu bmp, png, pdf
a vystaven na úlož išti, kterým jsou Google weby. Formát bmp slouž í
ke kvalit nímu vyt ištění textu a obrázků ve vysokém roz liše ní. Formát p ng
umožní rychlé otevření online bez velké ho nároku na obje m stahovaných dat ,
jedná se o kompromis mezi kvalit ou a velikostí s ouboru. P oslední formát pdf
je vytvořen pro ve rzi iPad, díky iBooks je možné ve výuce rychle s kvalitním
vykreslením využívat všec h učebních textů, iBooks dokáže vytvořit
automat ický seznam textů, očíslovat je a sloučí materiály do interakt ivního
celku. Hlavní cílem by lo přinést žákům e fektivní systém dig itálních učebních
materiálů k facilitaci výuky , samost udiu a rozvoji dovedností . Významné je
také sdíle ní dat ve standarde ch použ ív aných ve firemní a pracovní praxi.
Cílem by lo nejen tent o systém zavést, standardizovat , ale i z realizovat ho
jako služ bu cílovým skupinám tak, aby kompetence ž áků a abs olve ntů
odpovídaly cílům re formy MŠ M T a jejímu prosaz ování i nárok ům pracovní
praxe.
Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaše zkušenosti při zavádě ní
aplikace do praxe. Zajímá nás, v čem se Váš systém lišil od naše ho, jakých
jevů jste si všimli, co Vás mile překvapilo , nebo také nepříje mně zaraz ilo.
Informace pros ím zas ílejte na email pat rik.koci ©gnj.cz.
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2. Pojetí výuky
2.1. Výsledek výuky
Hlavním výstupem by lo připravit s ouhrn 32 dig itálních učebních
materiálů, které obsahují rozšíření z droj ů informací , test ové otázky ,
otevřené otázky , dovednostní úkoly a prož itkové akt ivity . Tedy pohle d na
problematik u je poměrně různorodý a umožní rozvoj dovednostní
a kompetencí žák ů v širokém záběru. Všechny materiály byly ověřeny ve
výuce, navíc jsme požádali žáky o koment áře a náz ory k vytvoře ným stranám.

2.2. Vzájemné působení
Významnou změnou při užívání DUMů je především k ombinace různých
pohle dů na učiv o, aplikace rozvoje dovedností a digitalizace učebních
materiálů. Úložiště mate riálů je dostupné v systému 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu. Žák získává množství mate riálů učite lů školy v log ické hie rarchii
webového roz hraní.
Dvousměrná vert ikální k omunikace je realiz ována několika způsoby. Je
možné využ ít chat u s učite lem, vide ochat u, emailové komunikace , aby se žák
vyjádřil k úrovni a pochopite lnost i DUMu. Učitel z íská rychlou odezvu
při zpětnovaze bných inte rakcích .

3. Sebepojetí
Jsme si vědomi, že dochází neustále k rozv oji výpočetní techniky,
vyvíjejí se nové technologie , databáze, e lektronické knihovny a vynalézavější
vyhledávače. Proto bylo n aším cílem , aby žák nevnímal učite le jak o
nepřizpůsobivého novým technologiím. Každý učite l školy je vybaven
osobním net bookem, připojení k inte rnet u je realizováno pomocí wi -fi nebo
LAN kabelu. Díky DUM materiálům docház í ke změně od učitele přicháze jícíh o
s papíry , fotkami, schématy a postery k učiteli, který má vše uloženo na
webovém roz hraní ve formě z pracovaných D U M. V hodině svou práci
prezent uje pomocí dataprojektoru , CD přehrávače , vide opřehrávače
a následně ji sdílí s žáky.
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4. Didaktické zásady
Každý aplikovaný experime nt v oblast i vzdělávání by mě l dodrž ovat
deset základních didaktických zásad. Tak é u vytváře ní naš ich stran jsme se
snažili podporovat t oto zlaté pravidlo.
 Zásada k omplexního rozvoje osobnost i ž áka : Jednot livé st rany se věnují
rozvoj i růz ných k ompete ncí žáka – komunikativní dovednosti, práce
s texty, kritické myšle ní.
 Zásada vědeckosti : P ři tvorbě je dnotlivých stran je dodrž ována ustále ná
terminolog ie z oblasti společe nských věd , te rmíny jsou ověřovány
v lite ratuře , kte rá je citován a.
 Zásada spoje ní teorie s praxí: Prožitkové aktivity, úkoly z praxe. Reakce
na návodné otázky.
 Zásada indiv iduálního přístupu : Protože ve škole je kvůli velkému počtu
žáků problematické více se vě novat individuálnímu vyučování, pak může
být sdíle ní rozšiřujících materiálů způs obem , jak problém řešit. Díky
sdíle ní všech textů, úkolů, povinností je menší problém pro dlouhodobě
nemocné dítě , aby se zapojilo do výuky.
 Zásada názornosti : Učite l má ve vyučov ací hodině netbook či notebook
a díky wifi ne bo LAN připojení může prezentovat své DUMy přímo z online
úložiště. Navíc každý žák ví, že tyto sdíle né informace nalezne na Google
webu mossctyri.gnj.cz.
 Zásada uvědomělosti : Odpovědnost k osv ojené lát ce a uče ní, testování.
 Zásada akt ivity : M otivace k učení, maximální uplatnění samostat nosti,
problémový způsob, kontrola a hodnocení, př iměře nost , individuální
přístup.
 Zásada přimě řenosti a zásada soustavnosti: Logický systém, koordinace
úkolů , navazování zk ušeností, prohlubování, stupňování nároků.
 Zásada trvalosti: Zvyšování kvality uče ní, boj prot i zapomínání.
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5. Cíle a obsah výuky
Po21
3. ne bo 4. ročník, Úvod do re ligionistiky
Časová dotace: 30 minut.
Materiá l je vhodné použ ít při výuce re ligionistiky, konkrét ně u úvodu do této
disciplíny. Materiál slouží k prohloube ní znalostí a schopnost i samostatného
myšlení.
Po23
3. ne bo 4. ročník, Globální problémy
Časová dotace: 30 minut.
Materiá l je vhodné použít ve výuce sociologie , konkrétně u tématu
globá lních problémů moderního světa. Materiál slouž í k pr ohloube ní znalostí
a schopnosti samostatné ho myšlení.
Po30
3. ročník (případně 4. při opak ování), Sociální inte rakce
Časová dotace: 30 minut.
Materiá l je vhodné použ ít ve výuce psychologie , konk rétně u témat u sociální
psycholog ie, nebo ve výuce sociolog ie , konkrét ně u témat u sociální
inte rakce. Materiál slouží k prohloubení znalostí a schopnosti samostatného
myšlení.
Po31
3. ročník (případně 4. při opak ování), Komunikace
Časová dotace: 30 minut.
Materiá l je vhodné použít ve výuce s ociologie , konkrétně u t ématu sociální
inte rakce a komunikace , ne bo ve výuce psychologie , k onk rétně u tématu ře či
a komunikace. Mate riál s louží k prohloubení z nalostí a schopnosti
samostatného myšle ní.
Hr39
3. ročník (popř. 4. ročník - opakování), Sociologie
Časová dotace: 30 m inut.
Materiá l je vhodné použ ít ve výuce sociologie , tématem je vymezení oboru
sociologie a pře dmět je jího studia. Mat eriál s louží k vytvoře ní kompetence
obča nské a s ociální, pomáhá se orientovat v základních společenských
problémech.
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Hr40
3. ročník (popř. 4. ročník - opakování), Příroda a společnost
Časová dotace: 30 minut.
Materiá l je vhodné použ ít ve výuce sociologie , tématem je vzájemný vztah
přírody a společnost i. Materiál slouž í k vytvoření kompetence občanské
a sociá lní, pomáhá se orient ovat v zák la dních společenských problémech.
Hr41
3. ročník (popř. 4. ročník - opakování), Socializační proces
Časová dotace: 30 minut.
Materiá l je vhodné použ ít ve výuce sociolog ie, tématem je socializační
proces. Materiál slouž í k vytvoření kompetence občanské a soc iální, pomáhá
se orient ovat v zák ladních společe nských problémech.
Hr42
3. ročník (popř. 4. ročník - opakování), Sociální struktura
Časová dotace: 30 minut.
Materiá l je vhodné použ ít ve výuce sociologie , tématem je sociální struktura.
Materiá l slouž í k vy tvoření kompetence občanské a sociální, pomáhá se
orient ovat v zák ladních společe nských problémech.
Hr43
3. ročník (popř. 4. ročník - opakování), Et ika
Časová dotace: 30 minut.
Materiá l je vhodné použ ít ve výuce sociolog ie a filozofie. Tématem je et ika.
Materiá l slouž í k vytvoření kompetence občanské a sociální, pomáhá se
orient ovat v zák ladních společe nských problémech.
Hr44
3. ročník (popř. 4. ročník - opakování), Konformita a dev iace
Časová dotace: 30 minut.
Materiá l je vhodné použ ít ve výuce s ociolog ie, tématem je konformita
a devia ce. Mate riál s louží k vytvoře ní kompete nce občanské a sociální,
pomá há se orie ntovat v základních spole čenských problémech.
Hb81
1. ročník , D iskriminace I.
Časová dotace: 30 - 45 minut
Materiá l je vhodné použ ít v rámci tématu lidská práva a svobody (politologie ,
sociologie , právo). Materiál vede k hlubšímu pochope ní diskriminace
a dův odů, které k ní vedou.
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Hb82
1. ročník , Lidská práva a svobody
Časová dotace: 20 minut.
Materiá l je vhodné použ ít v rámci tématu lidská pr áva a svobody (politologie ,
sociologie , právo). C ílem je uvědomit si hodnotu lidských práv a svobod.
Hb83
1. ročník , Konflikt práv
Časová dotace: 45 minut
Materiá l je v hodné použít v rámci tématu lidská práva a svobody
a diskriminace (polit ologie , práv o, sociologie). Mate riál vede k zamyšle ní na d
konfliktem práv a k hle dání řešení tak ových s ituací.
Hb84
1. ročník , D iskriminace II.
Časová dotace: 45 minut
Materiá l je vhodné použ ít v rámci tématu lidská práva a svobody (politologie ,
sociologie , právo). C ílem je uvědomit si hodnotu lidských práv a svobod.
Hb104
3. ročník , Kult ura
Časová dotace: 30 - 45 minut
Materiá l je vhodné použít v rámci tématu kultura (sociologie ). Materiál ve de
k hlubš ímu pochope ní mult ikulturalismu.
Hb105
3. ročník , Rit uál těla u kmene Nacirema I.
Časová dotace: 25 minut
Materiá l
je
vhodné
použít
v
rámci
tématu
kultura,
etnicita ,
mult ikulturalismus , re lativ nost kulturních hodnot (sociologie ). Materiál
poukaz uje na re lat ivnost kulturních hodnot. Na mate riál navaz uje DUM
Hb106.
Hb106
3. ročník , Rit uál těla u kmene Nacirema II.
Časová dotace: 20 minut
Materiá l
je
vhodné
použít
v
rámci
tématu
kultura,
etnicita ,
mult ikulturalismus , re lativ nost kulturních hodnot (sociologie ). Materiál
poukaz uje na re lat ivnost kulturních hodnot. Mate riál navazuje na DUM
Hb105.
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Hb108
3. ročník , P ohlaví a ge nde r I.
Časová dotace: 25 minut
Materiá l je vhodné použ ít v rámci tématu socializace , kult ura a pohlav í
a gende r (sociologie ). Materiál vede k pochopení roz dílu mezi pohlavím
a gende rem. Na mate riál na vaz uje DUM Hb109.
Hb109
3. ročník , P ohlaví a ge nde r II.
Časová dotace: 20 minut
Materiá l je vhodné použ ít v rámci tématu socializace , kult ura a pohlav í
a gende r (sociologie ). Materiál vede k pochopení roz dílu mezi pohlavím
a gende rem. Mate riál navazuje na DUM Hb108.
Hb110
3. ročník , Mé dia - rek lama
Časová dotace: 45 minut
Materiá l je vhodné použít v rámci tématu mediální výchova (s ociolog ie,
průřez ové téma ŠVP). Mate riál vede k hlubšímu pochope ní médií, rek lamy
a upozorňuje na rek lamní manipulaci. Na mate riál navazuje DUM Hb111.
Hb111
3. ročník , Mé dia - rek lama II.
Časová dotace: 45 minut
Materiá l je vhodné použít v rámci tématu mediální výchova (s ociolog ie,
průřez ové téma ŠVP). Mate riál vede k hlubšímu pochope ní médií, rek lamy
a rek lamní manipulace. Mate riál navazuje na D UM Hb110.
Da22
1. ročník , P rávní vztahy
Časová dotace: 45 minut
Materiá l je vhodné použít v hodinách občanské nauky a základů
spole čenských věd, tématem jsou právní vztahy v rámci učiva základy práva.
Da23
1. ročník , Z dějin práva
Časová dotace: 45 minut
Materiá l je vhodné použít v hodinách občanské nauky a základů
spole čenských věd, tématem jsou dějiny práva v rámci učiva zák lady práva.
Da24
1. ročník , Z dějin práva II.
Časová dotace: 45 minut
Materiá l je vhodné použít v hodinách obča nské nauky a základů
spole čenských věd, tématem jsou dějiny práva v rámci učiva zák lady práva.
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Da25
1. ročník , Ústavní právo
Časová dotace: 45 minut
Materiá l je vhodné použít v hodinách občanské nauky a základů
spole čenských věd, tématem je ústavní právo v rámci učiva zák lady práva.
Da26
1. ročník , Ústavní právo II.
Časová dotace: 45 minut
Materiá l je vhodné použít v hodinách občanské nauky a základů
spole čenských věd, tématem je ústavní právo v rámci učiva zák lady práva.
Da27
1. ročník , Ústavní právo II I.
Časová dotace: 45 minut
Materiá l je vhodné použít v hodinách občanské na uky a základů
spole čenských věd, tématem je ústavní právo v rámci učiva zák lady práva.
Da28
1. ročník , Ústavní právo I V.
Časová dotace: 45 minut
Materiá l je vhodné použít v hodinác h občanské nauky a základů
spole čenských věd, tématem je ústavní právo v rámci učiva zák lady práva.
Da29
1. ročník , Ústavní právo V.
Časová dotace: 45 minut
Materiá l je vhodné použít v hodinách občanské nauky a základů
spole čenských věd, tématem je ústavn í právo v rámci učiva zák lady práva.
Da30
4. ročník , Hinduismus
Časová dotace: 45 minut
Materiá l je vhodné použít v hodinách občanské nauky a základů
spole čenských věd, tématem je hinduismus v rámci učiva nábože nství.
Da31
4. ročník , Buddhismus
Časová dotace: 45 minut
Materiá l je vhodné použít v hodinách občanské nauky a základů
spole čenských věd, tématem je buddhismus v rámci učiva nábože nství.
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Da32
4. ročník , Č ínská filosofie
Časová dotace: 45 minut
Materiá l je vhodné použít v hodinách občanské nauky a základů
spole čenských věd, tématem je čínská filosofie v rámci učiva nábože nství.
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6. Formy a metody výuky
1) Met ody s lovní
Vysvětlování
Přednáška
Práce s textem
Rozhovor
2) Met ody názorně demonst rační
Instruktáž
3) Met ody dove dnostně p rakt ické
Napodobování
Experime ntování
Vytváření dovednost í
Produkční metody
4) Akt iviz ující metody
Metody diskusní
Metody heuristické, řeše ní problé mů
Metody sit uační
Metody insce nační
5) Komplexní výukové met ody
Frontální výuka
Skupinová a k ooperativní výuka
Partne rská výuka
Indiv iduální a individualiz ovaná výuka, samostatná práce
Krit ické myšlení
Bra instorming
Projekt ová výuka
Otevřené uče ní
Učení v ž ivot ních s ituacích
Telev izní výuka
Výuka podporovaná počít ačem
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7. Materiálně didaktické prostředky






netbook (notebook) učite le
dataprojekt or + projekční plocha
úložiště dat – Google we by
bezdrátová sada myš + klávesnice
knihy (občanský zákoník) - uloženy v kabinetech zák ladů společenských
věd (zakoupe no pro potře by realizace projektu z prostře dků projektu)
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Zpětná vazba

Po21
Nikola Váv rová (5. G): Na této stránce se mi líbí obrázky symbolů, ale
i ce lkově je obsahově velice zajímavá. Určitě se mi tato stránka hodí, ať už ve
škole, nebo v normálním ž ivotě. Je t o té ma k zamyšlení. Grafika této st ránky
je pěkná a obráz ky jsou také hezké a os tré. Stránka je přehledná, rámečky
dobře a v iditelně oddělují text. Tato s tránka se mi zdá velice zajímavá ,
protože kaž dý si může vymyslet svou te orii nábože nství a nik do mu ji nemůže
vyvrátit. Na stránce bych nic nevyle pšov ala, líbí se mi tak , jak je. Líbilo se m i
pracovat s tímto tématem v hodině, když jsme si vymýšleli každý vlastní
teorii pojmu nábože nství.
Po23
Kristýna Indrák ová (6. G): Te nto DUM je velice pěk ně zpracován. Po vizuální
stránce půs obí ve lmi příjemně , je skvělé , že je doplně n o ilustrační obrázky,
které "rozbijí" velké množství textu. Text je napsán systematicky ,
od vysvětlení pojmu, přes obecné z naky až k jednotlivým globálním
problémům. Vše je jednoduše a stručně v ysvětleno, text má spád. Co se týče
úkolů, myslím, že je to dobrý nápad, jelik ož donut í stude nty se prakticky
zamyslet nad tématem.
Po30
Jan Pavlica (4. A): Stránka je přehledná. Vše je pěk ně popsáno a vysvětleno.
Oceňuji úkoly, které zapojí čtenáře. Velmi se mi líbí, jakým způs obem jsou
roze brá ny chyby v sociální k omunikaci. Vhodný výběr obrázků a citáty
k oboha cení. Ce lkově se mi stránka líbí.
Po31
Kateřina Bílková (6. G): Te nto DUM o k omunikaci se mi velmi líbí. Vhodně
doplňuje učivo ZSV o z ajímavé věci. C o se týče grafické st ránky - textu je zde
tak akorát , obrázků mnoho, ale to je je n dobře. Náz orně zobrazují neve rbální
sdělení a líbí se mi obrázek k proxemice . Stránka je přehledná a zajímavá díky ní s i můžeme lé pe zapamatovat učivo související se sociologií
a komunikačními dove dnostmi. V prvním odstavci bych možná nepoužila
tolikrát s lov o komunikace. Na závěr by ch chtěla pochválit výbě r obrázků
k úkolu.
Hr39
Veronika Rosová 4.G
1. skvělý mate riál k mat uritě, srozumitelný, je dnoduchý
2. technické provedení velmi dobré , názorné obrázky, do bře položené otázky
3. přehledné, dobře čle něné odstavce
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Hr40
Barbora Havlíková 4.G
DUM Hr40 se mi ve lice líbí. Zpracování je pěkné a téma velmi zajímavé.
Myslím, že v hodně doplňuje klasick ou výuku a může podnítit k diskuz i.
Některé i přivedl k zamyšle ní nad t ímto té matem.
Hr41
Filip Ka fka 4.G
Stránka se mi ve lmi líbí. Pěk né obrázky. Ideální k přípravě na písemku.
Hr42
David Kunc 4.G
Stránka se zdá být v pořádk u, je přínosná do hodin výuky a dá se v ní naj ít
hodně informací.
Hr43
Lukáš Černoch 4.G
Tato stránka slouž í jak o dobrá pomůcka k maturitní zk oušce. Je hezky
zpracovaná.
Hr44
Barbora Janošt íková 4.G
Neobjevila jsem na stránce chyby, dum je hezky zpracován a dá se použít
ve výuce i jak o příprava na maturit u.
Hb81 a Hb 82
Markéta St rnadelová, 1. A:
Hodnocení:
1. Jak se vám akt ivita (DUM) líbila?
2. Souvis í akt ivita (DUM) s probíraným učivem?
3. Je aktiv ita (D UM) zajímavá a podnětná?
4. Pomohla vám akt ivita (DUM) si něco uvědomit ?
5. Jak se vám líbí grafické z pracování aktivit y (DUMu)?
6. Napište pros ím svoje připom ínky či námět y k aktiv itě (DUM u).
1. Obě akt ivity se mi líbily , příjemně ozvláštnily hodinu.
2. Sam ozře jmě souvisely s probíraným učivem, první s lidskými právy, druhá
s diskrim inací.
3. První akt ivita by la zajímavější, zatím jsem ještě neviděla podobný nápad.
Obě aktivity podněcovaly k zamyšlení se nad daným učivem, i když přemýšlet,
které lidské právo je důlež itější, je celke m začarovaný k ruh, a co je a co ne ní
diskrim inace, se také někdy nedá přesně určit.
4. Ano, uvědomit si svá lidská práva, nad kter ými jsem dříve neuvažovala ,
protože jsem se nikdy nedostala do situace, ve které bych je postrádala, také
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že každé z deseti lidských práv jsou stejně důlež ité. A druhá akt ivita
dokona le ukázala pluralit u názorů, kte rá ke společe nským vědám patří.
5. Grafické zpracování mi ne přišlo u těchto aktiv it nějak důlež ité, tak jsem
mu nevěnovala příliš pozornost, nemyslím, že by nějak přímo ov liv ňovalo obě
aktivity. Vy padá prostě jako stránka z k nihy, je přehle dné.
6. Žá dné připomínky mě nenapadají.
Hb82
Kristýna Ju liová, 1. A:
1. Aktiv ita se mi velice líbila, by lo to příje mné ozvláštně ní hodiny.
2. Ano, aktiv ita s ouvis í s učivem, které probíráme.
3. Pro mě osobně by la tato akt ivita ve lmi zajímavá a jak už jsem se zmínila ,
bylo t o příjemné ozvláštně ní hodiny. Aktivit a byla pojata zajímavým
způsobe m, celk ově myšle nka sama byla zajímavá. Vůbe c bych se ne bránila
dělat takové akt ivity častěji.
4. Ano, uvědomila jsem si, jak důlež itá pro nás práva jsou a jak je těžké se
rozhodnout, kterých se zřekne me. Už ze začátku by lo v e lice těžké si vybrat
jen těch 5 práv, kte ré bych si s sebou v zala. Osobně jsem si mysle la, že ta
práva , která jsem si vybrala, byla pro mě snad ta nejvíce důležitá, ale
postupně , jak jsem se vžívala do postoje člověka, který se s naží utéct z té
země a mus ela jsem jedno právo po druhém obětovat , tak jsem si uvědomila,
že stále ochraňuji je n to je diné, pro mě to nejdůležitějš í právo. Proto s i
myslím , že lidé si ne uvědomují, jak důležitá pro nás ce lkově práva jsou,
dokud nenastane sit uace , kdy se budou muset některý ch zřek nout.
5. Po gra fické stránce nemám co vytknout , vzhledově je projekt hezký.
Hb83
René Lošáková, 1. B:
1. Aktiv ita se mi líbila, protože je to ně co jiného než je n celou hodinu psát
zápisy. Tohle byly přík lady z praxe a myslím, že to bylo ve lmi poučné ,
snadněj i s i uvědomujeme svá práva a le hčeji se nám zafix ují do hlavy. Taky
zde můžeme říct t o, co si o tom myslíme a snažíme se najít ten nejle pší
způsob řešení. Myslím, že je to dobrý způs ob k t omu, aby nás ZS V
(politolog ie) bavila.
2. Ano, souvisí. V nedávných hodinách jsme to všechno probrali. Teď jsme
si uvedli příklady v praxi, což je potře bné.
3. Je to zajímavé, prot ože jsem se dozvěděla nové informace, které mě
zaujaly. Vlastně t o byly určité konflikty, k teré se doopravdy staly.
4. Ne, já myslím, že jsem doce la rozumný člověk a že bych se na veřejnosti
neopíje la (je to neslušné a děti by si z toho mohly vz ít špatný přík lad),
nekouřila ani cokoliv jiného, prot ože tyhle věci zaručeně dělat ne chci a taky
nebudu.
5. Gra fické zpracování je pěk né, ty obrázky tomu textu dávají šmrnc. :D J
6. Nemám žádné připomínky, tato aktiv ita se mi líbila. Snad je n, že bychom
mohli m ít takových hodin více a nebo pořád.
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Hb84
Darja Tomš ů, 1. B:
1. Aktiv ita se mi líbila, zabav ila mě.
2. Určitě ano. Je mnohe m lepší si učivo vysvětlovat na takových příkladech.
3. Ano je , baví mě probírání a diskut ování o tě cht o tématech.
4. Donut ila mě přemýšlet o diskriminaci žen. Bohuže l s tím asi moc
nenadě lám.
5. Zpracování i rozložení stránky je výborné. Vše je přehl edné, důlež ité věci
jsou zvýraz něné a určité část i jsou rozdě lené ohraničením. D oplně no obrázky
a ba revným pozadím.
6. Líbilo by se mi, kdy bychom tyto aktiv it y dělali často.
Hb104
Kristýna Jurošk ová, 3.A:
1. Aktiv ita se mi líbila, by lo to zpestře ní.
2. Ano, souvisí.
3. Ano, je zajímavé slyšet názory ostat ních spolužáků - některé vás překvapí.
4. Pom ohla mi ut řídit si v jistých věce ch názor.
5. Pěkné , pře hle dné. Někte ré texty až moc dlouhé.
6. Za jíma ly by mě náz ory i těch, kte ří jsou "méně" vidite lní.
Hb105 a Hb106
Martin Rychtárik , 3.A:
Komentá ř: Práce se stránkami ve vyučování se mi líbila. Souv isela s právě
probíra ným učivem o rozdílných kult urách ve světě. Nápad se zamaskováním
american do nacirema dostal všechny v e třídě. Název textu a dramatický
způsob popis ování běžný ch činnost í vytváří dojem, že se jedná o něco
divné ho a ne normálního, což ukazuje, jak jednoduché je manipulovat
s lidským úsudkem. Informace o kančích štětinách na čištění z ubů a v rtání
děr tam, kde nejsou, je zavádějící.

Hb108
Klára Khunová, 3.A:
DUM Hb108 se mi ve lice líbí. Zpracování je pěkné a téma velmi zajímavé.
Myslím, že vhodně doplnil výuku v běž né hodině a podpořil diskuz i mez i
studenty. Některé i přive dl k zamyšlení nad tímto tématem. Možná bych jen
přesunula vysvětlení, co to vlastně gender je, ze zajímavostí do hlavní části
stránky. Jinak nemám k této st ránce ž ádné výtky. Pracování s tímt o DUMem
mě velm i zaujalo.
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Hb109
Klára Khunová, 3. A:
DUM Hb109 je taktéž velmi zajímavý. Možná bych stránku ještě více zaplnila
a dopln ila nějaké informace, napřík lad jak rozdílnost pohlaví vnímají růz né
kultury a nábože nství, i k dyž jsme o t omto témat u diskutovali v hodině.
Velm i se mi líbí oddíl v zajímavostech. M yslím, že tyt o otázky zvýšili akt ivit u
v hodině a stude nti mě li možnost vy jádřit své myšlenky a názor na t oto téma.
Zpracování stránky je velmi pěkné.
Hb110
Adam Kiss, 3.A:
Aktivita byla velmi zajímavá, souv isela s probíraným učivem a byla pro mě
podnětná , protože jsem si díky ní potvrdil svůj názor na reklamy. G rafickém u
zprac ování DUM u nemám co vytknout, stejně jak o DUM u samotnému.
Hb111
Adam Kiss, 3.A:
Nutno dodat, že tento DUM by l vytvoře n s velk ou dávkou humoru, za což
dávám velké plus. Aktivita souv isela s probíraným učivem a byla podnět ná
tím, že jsem se dozvědě l náz ory svých spolužáků na rek lamy. Grafickém u
zpracování DUMu nemám co vytknout a jediné co mě na zpracování DUMu
mrzí je t o, že tam ne ní více vtipných reklam.
Da22
Pavlína Kalincová, 4.P : P rávní vztahy
Na tomt o DUMU se mi líbí g raf, který vystihuje vše podstat né z témat u.
Kdyby něk do nepochopil něco z grafu, přík lad uvede ný pod ním to vysvětlí
ještě detailněji. Vysvětlení právních vztahů na straně je st ručné a výstižné.
Zauja l mě také příklad, na kterém lze vše procvičit. Celkově se mi líbí, jak je
tento DUM zp racován.
Da23, Da24:
Kristýna Pabišová, 4. P: Z dě jin práva I., Z dějin práva II.
V této sekci jsem s i vybrala DUMy Da23 a Da24 - Jde o "Z dějin práva I a II"
Tyto dumy jsou roz děle ny na dvě pasáže. DUM 23 je tvořen informativ ním
textem o historii práva, růz ných kodexe ch a zák onech dob minulých. DUM 24
je pak zpětnou vazbou k prvnímu DUM u, prot ože obsahuje otázky, které
slouž í k prozk oušení zapamat ovaných znalostí z textu.
Toto zpracování se mi líbí jak nápadem ve vztahu ke způs obu opakování s i
informací, tak po g rafické stránce. Důle žitá fakta jsou barevně zvýrazně na
nejčastěji červeně ) a doprovázena obrázky pro le pší fixaci. Leč z tohoto
předmětu nemat uruji, hodnot ím oba DUMy za velice povede né a především
bych vyzdv ihla nápad se zpětnou vazbou druhého D U Mu s otázkami.
Da25
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Klára Baranová, 4.P – Ústavní právo
Dumy na ZSV nejs ou pro mě příliš užite čné aspoň nyní, je lik ož nematuruj i.
Prohlé dla jsem si je, někte ré jak o jsou zákony a práva jsou dobře vysvětlené ,
jelik ož ne každého t oto baví a zajímá se tím. A le na ukázku jsou dobré
způsoby , ukázání nějaké sit uace a pak vysvětlení kdo je v jaké pozici. Dumy
jsou zpracované pěk ně barevně a lze z toho dobře vyčíst, co je důlež ité
a méně důlež ité. Také t o dodává více lepší dojem a informace , které jsou
uvedeny , js ou zajímavé. Někte ré nez námé a prot o čtě náře obohatí o nové
dojmy.
Da26
Lada Š miřáková, 4.P: Ústavní právo II.
Text je pře hle dný , dobře st rukturovaný a orientace v něm nedě lá problém.
Dozvěděla jsem se spoustu nových informací o ústavním právu, které jse m
doposud nevědě la. Tent o učební text mi pomohl lépe se orie ntovat
v ústavním pořádku České republiky. Také se mi v tomt o textu líbí obrázky,
které podt rhnou obsah. Určitě bych tento DUM použ ila, jako podporu
ve výuce ZSV.

Da27
Monika Pečivová, 4.P: Ústa vní právo III.
DUM obsahuje nejpodstatnějš í informace týkající se našeho soudnictv í.
Je psán sroz umitelně a má pře hle dnou logick ou st rukturu. D UM je ve lm i
přehle dně zpracován, hne d na první pohled jde vidět co je důlež ité a co ne.
Působí také poutavým dojm em. I k dyž jsou v něm obsaže ny všechny
podstatné informace , není dlouhý a nudný. Často mám problém s tím, že mě
některý DUMy odradí od čtení již pouhým vzhle dem. Nejsou dě leny na
odstavce, text je souv islý a moc dlouhý. Tomuto problé mu se podařilo pěk ně
vyvarovat.
Da28
Petra Konv ičková, 4.P: Ústavní právo IV.
Zpracování tohot o dumu se mi líbí. I k dyž ze ZSV nematuruji, myslím si, že
informace se k mat uritě dají využ ít. Já osobně jsem se dozvědě la plno
zajímavých informací. V textu jsou uvedené základní vě ci k pochope ní naší
Ústavy ČR. Celkově je text napsaný pře hle dně a srozumite lně. Líbí se mi
zajímavost i a vhodně zvolené obrázky. I když se nám v textu se zvýraz něným i
hlavním i body lépe orie ntuje , na mě je v tomto dumu barevné ho zvýraz nění
příliš.
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Da29
Iva Adamus ová, 4.P:Ústavní právo V.
Zajímavou cest ou jsou zde ověře ny informace z pře dcháze jících dumů –
formou otázek , na které musíme hle dat odpově di. Toto propojení mez i dumy
shledávám jako dobrý nápad, kterému ne mám co vytknout.
Da30
Eva F olwarczná, 4.P : Hinduismus
DUM na první pohle d vypadá ve lmi dobře , díky obsaže ným obrázkům.
Myslím, že obrázky jsou velmi vhodně zvole ny. Text je ve lmi přehle dně
napsán. Líbí se mi, že je i barevně řešen a dá se v něm přehle dně orient ovat.
Obsah textu je velmi výstiž ný a obsahuje hlavní informace. Myslím, že DUM
je opravdu dobrý a výstižný , na t o, že je ho velikost je jen A4. Z textu jsem se
toho hodně naučila. Jelik ož mě tohle téma zajímá, oceňuji i přehledné zdroje ,
díky kte rým si toho můž u zjistit v íc.
Da31
Lenka J ohnová, 4.P: Buddhismus
Hned na prv ní pohle d mě zaujme barev nost této stránky. Dále se mi líbí
grafické z pracování
a rozčle nění stránky. V úvodu nalezne me stručné vysvětlení dané ho pojmu Buddhismus.
Nejpodstatnějš í fakta a události jsou pak jasně a z řete lně zvýraz něny
nepřehlédnute lnou če rvenou barvou. V pravém sloupci pak nalezneme
členě ní směrů a jejich popis. Při přečte ní tét o stránky jsem se dozvědě la
spoustu věcí a informací o tomt o náboženství.

Da32
Adéla Ba lážová, 4. P : Č ínská filos ofie - Konfucianismus a taoismus
Článek z prostředk ovává čtenáři pohle d na čínskou filosofii. Dozvědě la jsem
se podstatu taoismu a konfucianismu, z ákladní z naky těchto filosofií a co
tato náboženství v lastně představují. Zaujal mě také význam čínské filos ofie
(usilová ní o harmonii, soulad člověka s vesmírem, s přírodou atd.) Text byl
také čite lný a pře hle dně strukturovaný s dobře rozčleně nými odstavci, díky
čemuž se dobře orie ntovalo v textu. Obsah je sroz umite lný , pochopitelný,
stručný a výstižný. Článek hodnotím poz iti vně. Může s loužit jak o inspirace
pro ty, kteří se zajímají o tut o témat iku.
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